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Break Free From Plastic (BFFP) - це міжнародний рух, 
який працює задля майбутнього без забруднення 
пластиком. З моменту його започаткування в 2016 
році понад 11 000 організацій та окремих 
прихильників з усього світу приєдналися до руху,       
щоб вимагати значного скорочення використання 
одноразового пластику та наполягати на 
довготривалих рішеннях кризи забруднення 
пластиком. Організації-члени BFFP та окремі особи  
поділяють спільні цінності захисту довкілля                        
і соціальної справедливості та працюють разом,       
щоб здійснити системні зміни у всьому ланцюжку 
життєвого циклу пластику – від видобутку до 
викидання, – зосереджуючись на запобіганні                  
та надаючи ефективні рішення.

Зміст

Zero Waste Society («Суспільство Зіровейст») - це 
громадська організація, яка була зареєстрована             
в м.Києві у 2018 році, з метою розвитку в Україні 
культури свідомого споживання й відповідального 
виробництва, що базуються на принципах zero waste 
та кругової економіки. Організація є співзасновницею 
Zero Waste Alliance Ukraine («Український Альянс Нуль 
Відходів»), а також членом Української Кліматичної 
Мережі та міжнародних організацій і рухів, зокрема 
Zero Waste Europe, Global Alliance for Anti-Incinerator 
Alternatives (GAIA), Break Free From Plastic, International 
Waste Platform.
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Актуальність 

дослідження
Організаційний, дослідний та аналітичний етапи 
дослідження у рамках проєкту було здійснено 

в період вересень 2021 - лютий 2022 рр. 

На момент видання доповіді в Україні 
відбувається війна, спричинена 
повномасштабним вторгненням російських 
військ. Ми розуміємо, що в умовах війни 
проблема відходів не є першочерговою. 
Водночас хочемо наголосити, що дослідження 
має на меті відстежування кількості генерованих 
відходів з метою впливу на об’єми їх утворення 

в майбутньому. Великою часткою відходів є, 
зокрема, відходи одноразового пластикового 

та біопластикового паковання, використання 
якого має прямий стосунок до війни. 

, а для вирощування сировини 
для біопластику використовується велика 
кількість нафтохімікатів, що мають здебільшого 
російське походження. 



Таким чином, зменшення використання 
одноразового пластику та біопластику, мінімізує 
забруднення відходами, вплив на зміну клімату 
та здоров’я людей, а також зменшує залежність 
від російського (та будь-якого іншого) викопного 
палива та фінансування війни росії про України 

і майбутніх конфліктів.

Пластик, 

як відомо, виготовляється з нафти та газу, в тому 
числі російського*

Це дослідження є частиною європейського 
дослідження «Under wraps: What Europe’s 
supermarkets aren’t telling us about plastic»1 
(укр.«Під обгорткою: Що європейські 
супермаркети не говорять нам про пластик») 

від організації Changing Markets Foundation 

та міжнародного руху Break Free From Plastic, 

що вийшло у травні 2022 року. Ми вдячні 
партнерським організаціям за допомогу 

в підготовці та проведенні дослідження. 

А саме: міжнародному руху Break Free From 
Plastic, громадським організаціям Changing 
Markets Foundation, Environmental Investigation 
Agency (UK), Rethink Plastic Alliance (Belgium) 

та ін.



Також ми вдячні усім представникам 
супермаркетів, які взяли участь у дослідженні 

та заповнили опитувальник, а саме мережам: 
«Goodwine», «Сільпо», «SPAR»/«Наш Край», 
«Епіцентр-К» та «Novus». 



Інформація в цьому документі була добросовісно 
отримана з джерел, які вважаються надійними, 
але будь-яке потенційне тлумачення цього звіту 
як звинувачення проти конкретної компанії або 
названих компаній буде оманливим 

і неправильним. Автори не несуть жодної 
відповідальності за будь-які прямі чи непрямі 
збитки, спричинені використанням цього 
документа чи його вмісту.

Подяки

*CIEL, BFFP. Winter is coming: Plastic has to go. A case for turning off the 
petrochemical industry’s plastic production tap to reduce European Unions’ 
dependency on fossil fuels and Russia (September 2022). Читати онлайн

https://www.breakfreefromplastic.org/winter-is-coming/
https://www.breakfreefromplastic.org/winter-is-coming/
https://www.breakfreefromplastic.org/winter-is-coming/
https://www.breakfreefromplastic.org/winter-is-coming/


Виконавче 

резюме
Наше довкілля потопає у відходах. Одна 

з найбільш шкідливих та помітних форм 
забруднення навколишнього середовища 
відходами - одноразове пластикове 
паковання. Йдеться про справжню світову 
пластикову кризу, яка все більше ставить 

під загрозу наше довкілля та здоров’я. 
Забруднення пластиком знищує цілі 
екосистеми, впливає на дику природу, 
загострює кліматичну кризу та становить 
ризики для здоров’я людини. Мікропластик, 
що вже став елементом нашого харчового 
ланцюга, міститься в наших організмах, 

а хімічні речовини, які входять до складу 
пластикових предметів повсякденного 
вжитку, викликають цілу низку захворювань 
та навіть знищують людську фертильність2. 
До того ж пластик виготовляється 

з викопного палива (нафти та газу), а отже, 
крім впливу на кліматичні зміни та вичерпні 
ресурси, він ще й  напряму впливає на війну 
в Україні, адже значна частина цих копалин 
надходить з російського ринку. Попри 
занепокоєння науковців, громадських 
організацій, законодавців і споживачів 
кількість пластику на поличках 
супермаркетів зростає.



Це дослідження зосереджується 

на супермаркетах, тому що вони відіграють 
важливу роль у проблемі забруднення 
довкілля пластиком. Із загальним оборотом 
у близько 2,3 трильйона грн3 на рік сектор 
торгових мереж та ритейлу України має 
ресурси, щоб діяти та нести відповідальність 
за боротьбу із забрудненням пластиком. 
Водночас, розташовані на перетині між 
споживачами та постачальниками, 
супермаркети та продуктові магазини 
займають унікальну позицію, яка дозволяє 
їм очолити перехід від лінійної економіки 

та суспільства одноразового використання 
до кругових систем виробництва та 
споживання, істотно зменшивши свій 

пластиковий слід і спонукаючи бренди 

та клієнтів робити те саме.



У цій доповіді ГО «Zero Waste Society» 
представляє результати свого першого 
дослідження щодо того, як українські 
супермаркети вирішують питання 
забруднення довкілля пластиком. На момент 
проведення дослідження та виходу доповіді 
нами не було виявлено жодних досліджень 

з цієї теми у загальному доступі. Опитування 
проводилося з вересня по грудень 2021 року 
і було надіслане до 17 найбільших мереж 
супермаркетів України, п’ять з яких 
погодилися взяти участь у проєкті. Одна 

з мереж пройшла опитування частково 
(«Novus»). Мета опитування — зрозуміти, 

як український сектор роздрібної торгівлі 
харчовими продуктами (переважно 
супермаркети) працює над боротьбою 

із забрудненням пластиком, оцінити поточну 
ефективність і заохотити щорічне 
покращення. Запитання опитувальника були 
згруповані за трьома категоріями: 
Прозорість, Амбітні зобов’язання та 
Підтримка прогресивної державної політики.

Результати

Опитування виявило суттєвий брак даних 

з питань, що були предметом дослідження, 

а також недосконалість методик визначення 
об’ємів відходів паковання. Деякі мережі 
супермаркетів сформували запит 

на удосконалення подібних механізмів 
підрахунків, спираючись на напрацьований 
досвід інших країн. 



Із 17 супермаркетів, яким було 
запропоновано прийняти участь 

у дослідженні, лише п’ять погодилися надати 
дані, заповнивши опитувальник. Мережі, які 
відмовилися, продемонстрували найнижчий 
рівень прозорості, обґрунтувавши своє 
рішення відсутністю часу та неможливістю 
розкривати дані, називаючи їх «комерційною 
таємницею». У ході дослідження нам 
вдалося зібрати дані щодо кількості 
матеріалів одноразового паковання 

(в тоннах), що була передана компаніями 

на переробку у 2020 році та кількості  
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одноразових пакетів і багаторазових сумок, 
які супермаркети випускають на ринок 
щороку. Особливу цінність, на нашу думку, 
мають дані щодо наявних практик 
скорочення та повторного використання 
упаковки, а також окремі ініціативи 
супермаркетів (детальніше в розділі Резюме 
відповідей).



Оскільки основним рішенням проблеми 
забруднення відходами одноразової 
упаковки є

, одним 

із завдань було визначення кількості 
продукції, яка реалізовується

супермаркетами на вагу. 

Виявлено, що більшість мереж вже продає 
велику частину овочів та фруктів на вагу, 
проте Refill-системи для бакалії та інших 
груп товарів ще не є поширеною практикою.



Також виявлено, що на момент проведення 
опитування мережі переважно 

не встановили амбітних, визначених в часі 

та вимірюваних цілей щодо зменшення 
кількості паковання власної торгової марки 
та фірмової продукції. Цей показник можна 
покращити з мінімальною кількістю зусиль.



Дослідження мало визначити базову лінію, 
від якої компанії можуть встановлювати цілі 
та вимірювати майбутній прогрес. Також 
очікується, що шляхом втілення наданих 

у доповіді Рекомендацій мережам вдасться 
суттєво зменшити свій екологічний вплив. 

 перехід на багаторазову 
упаковку або повна відмова від неї

Основні рекомендації:

Важливо, щоб супермаркети розуміли свою 
частину відповідальності, не перекладали 

її на споживачів і владу, не допускали 
«грінвошингу», дотримувалися чітких та 
амбітних зобов’язань, які дійсно вирішують 
проблему, а не створюють нові виклики. 

Влада, в свою чергу, повинна розробити 
політичні рамки, які в підсумку сприятимуть 
скороченню використання пластику 
(особливо одноразового) та створенню 
ефективних систем повторного 
використання та перенаповнення.



Доповідь складається з семи розділів, 

а також Глосарію та Списку використаних 
джерел. У Вступі пояснюється актуальність 
дослідження та роль супермаркетів 

у вирішенні проблеми забруднення 
пластиком. У розділах Методологія 

та Резюме відповідей міститься основна 
інформація про власне процес проведення 
опитування та відповіді супермаркетів. 

У розділі Досвід закордонних мереж 

ми зібрали успішні кейси європейських 

та світових ритейлерів, яким вдається 
зменшувати кількість пластику 

та забруднення, а у Рекомендаціях ми 
підготували поради для українських мереж, 
виконання яких допоможе їм зменшити свій 
пластиковий слід та успішно працювати 
задля вирішення проблеми забруднення 
пластиком. 
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 Підвищити прозорість та регулярно 
оприлюднювати свій пластиковий слід 


      та амбітні чіткі зобов'язання;

 Відмовлятися від зайвого паковання         
та налагоджувати системи повторного 
використання і перенаповнення;

 Підтримувати прогресивні законодавчі 
заходи, такі як депозитно-поворотна 
система.



Вступ
За останні кілька десятиліть ми стали 
залежними від дешевої та «зручної» 
одноразової упаковки як певного символу 
лінійної економіки. Первинна та вторинна 
упаковка (див.Глосарій) використовується 

у великій роздрібній торгівлі, HoReCa (готелі, 
ресторани та кафе) та електронній комерції 
для продажу продуктів, захисту товарів під 
час транспортування, продовження терміну 
служби продукту та полегшення логістики. 
Більшість виробленого у світі паковання 
призначена для одноразового 
використання4. Це призводить до швидкого 
й постійного зростання кількості матеріалів, 
що використовуються для виробництва 

та стрімких темпів споживання товарів. 

У 2018 році 40% усього пластику5, 

50% усього паперу6, 20% видобутого 
алюмінію та 50% виробленого скла 
використовувалися для виготовлення 
одноразової упаковки для споживчих 
товарів7. 

Крім того, у 2017 році відходи упаковки 

в Європі досягли рекорду – 173 кг на одного 
жителя8 – і становили у 2019 році 36% 
твердих побутових відходів9. 



Після усього лише одного застосування 
паковання потрапляє до смітника, відтак 
воно може опинитися відразу в довкіллі, 
бути спаленим чи переробленим. Ця система 
побудована навколо концепції упаковки 

як продукту. Вона вимагає розгалужених 
глобальних ланцюгів постачання матеріалів 
для виробництва та переробки 

й виправдовує марне вилучення обмежених 
природних ресурсів, водночас створюючи 
значну кількість відходів і забруднення 

на всіх етапах.



Одноразове пластикове паковання є однією 
з найбільш шкідливих та помітних форм 
забруднення довкілля. Безпрецедентне 
зростання виробництва та продажу 

пластику викликає катастрофічні екологічні 
наслідки. За останні півстоліття галузь 
збільшила свої об’єми у двадцять разів. 

Крім того, очікується, що ця цифра 
подвоїться протягом наступних 20 років. 
Щороку в моря та океани потрапляє 

до 12 мільйонів тонн пластику й, у разі 
відсутності впровадження значних 
галузевих змін, до 2050 року цей показник 
збільшиться вчетверо10.



Говорячи про кінець життєвого циклу 
пластику, важливо зауважити, що цей 
матеріал має обмежену кількість циклів 
переробки, при чому щоразу його якість 
погіршується (т.зв. «даунсайклінг»). Таким 
чином, увесь вироблений пластик – це 
зрештою гори пластикових відходів, 

що постійно зростають. Потрапляючи на 
сміттєзвалище, у довкілля або будучи 
спаленими, пластикові відходи спричиняють 
забруднення води, ґрунтів та повітря11. 
Загалом, за 60 років, що минули з початку 
широкомасштабного виробництва пластику, 

79% пластикових відходів у світі було 
утилізовано на звалищах або 

в природному середовищі, 12% було 
спалено і лише 9% перероблено12.
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Варто зазначити, що перероблення 
пластику є важливим рішенням, проте цього 
далеко не достатньо для вирішення 
проблем, пов’язаних з його використанням. 
Пластик починає створювати проблеми для 
довкілля та здоров’я людей ще на самому 
початку свого життєвого циклу - під час 
видобутку викопного палива (здебільшого 
нафти і газу); у процесі транспортування 

та переробки цих копалин; продовжується 
на стадії виробництва пластику 

із застосуванням великої кількості хімічних 
речовин, які мають здатність мігрувати 

в харчові продукти та людські організми 

і, зрештою, на етапі, коли пластик стає 
відходами. Саме остання стадія є найбільш 
помітною, проте варто звернути увагу 

на причини проблеми, а не лише боротися 

з її наслідками.



На жаль, перехід від одноразового пластику 
до іншого одноразового паковання, 
наприклад, біопластику чи паперу, створює 
нові екологічні виклики через видобуток 
ресурсів, знищення екосистем та 
застосування токсичних хімічних речовин13.

Слід розуміти, що проблема полягає не 

у пластику як такому, а у самій культурі 
одноразового використання. Отже, 
запобігання, зменшення та повторне 
використання є набагато більш дієвими 

і важливими для довкілля та здоров’я людей 
рішеннями, ніж власне переробка відходів. 



Чому ж ми спостерігаємо ситуацію, коли 
більшість бізнесу, громадських організацій 
та представників влади витрачають значну 
частину свого часу, енергії та ресурсів на 
питання налагодження процесів переробки 
або заміни одноразового пластику на 
одноразові предмети з інших матеріалів?



По-перше, це рішення є найпростішим. 

По-друге, такий підхід став стандартом тому, 
що він не загрожує парадигмі одноразового 
використання, яка керує поточними 
ланцюгами постачання. Ситуація, яку ми 
наразі спостерігаємо, є вигідною 
першочергово для бізнесів (особливо 
великих корпорацій). Адже витрати 

на управління відходами та обурення 
невдоволеного населення лягають на владу, 

@Fikri Rasyid / Unsplash



а винними в забрудненні довкілля 
вважаються так звані «несвідомі» споживачі, 
які недостатньо добре або взагалі 

не сортують відходи. Той факт, що більшість 
паковання, яке існує сьогодні на ринку, 
економічно невигідно та технологічно дуже 
складно ефективно переробляти, 

не прийнято озвучувати у сучасному 
суспільстві. З огляду на це, слід об’єднувати 
зусилля не стільки й не тільки на питаннях 
переробки, а в більшості на тому, щоб звести 
до мінімуму й в перспективі відмовитися від 
одноразового паковання. 



Крім того, важливо розуміти, що відходи 
упаковки - це лише вершина айсберга. 

До того як ми помістимо упакований товар 

у свій кошик відбувається цілий процес, 
пов’язаний з надмірним використанням 
пластику: від політунелів для вирощування 
фруктів і овочів (т.зв. «агропластик») 

до упаковки, яка використовується під час 
транспортування. Все це провокує величезні 
екологічні та соціальні витрати, які ми тільки 
зараз починаємо розуміти. 



Хороша новина полягає в тому, що в Європі 
і, зокрема, в Україні вже є бізнеси, які готові 
брати на себе відповідальність 

та  зменшувати свій екологічний слід. 

Деякі з цих брендів, а також керівники 
міської влади ризикнули вийти за рамки 
переробки та створили системи повторного 
використання й інфраструктури для 
доставки своїх продуктів. 



Протягом останніх 50-70 років компанії 
здебільшого інвестували в одноразову 
упаковку, а міста направляли кошти на 
створення систем переробки вже 
згенерованих відходів, а не в механізми 
попередження їх утворення. Щоб перейти 
до кругової економіки та повторного 
використання, де упаковка є послугою, 

а не продуктом, ритейлерам, виробникам 

та владі необхідно переглянути та змінити 
ланцюги поставок й інвестувати в розбудову 
інфраструктури для їх підтримки.

Роль супермаркетів у 
сучасній пластиковій кризі

У цьому дослідженні ми зосереджуємося 

на мережах супермаркетів, адже вони, 
поряд з виробниками товарів широкого 
вжитку, є найбільшими постачальниками 
одноразового пластику кінцевому 
споживачеві, а тому несуть велику 
відповідальність за забруднення довкілля 
відходами паковання (зокрема пластиком). 
За допомогою цього звіту, який є частиною 
ширшої кампанії щодо зменшення 
використання одноразового пластику, ми 
хочемо привернути увагу широкої спільноти 
до ролі супермаркетів у проблемі 
забруднення відходами, створити базову 
лінію, завдяки якій мережі зможуть 
вимірювати свій прогрес у зменшенні свого 
екологічного сліду, а також допомогти 
мережам при переході до кругової 
економіки. 



Нині в Україні немає подібних даних, але 
масштаби проблеми добре ілюструють дані 
європейських країн. Зокрема, 

у Великобританії сектор роздрібної торгівлі 
харчовими продуктами є найбільшим 
споживачем пластикової упаковки14. 
Щороку супермаркети поставляють 

на ринок більше 800.000 тонн споживчої 
пластикової упаковки з загальної кількості 
1,5 мільйона тонн15. 



Для роздрібних торговців упаковка служить 
важливим маркетинговим інструментом для 
створення конкурентної переваги 

та збільшення продажів. У той час як 
ефективний маркетинг може збільшити 
роздрібні продажі, він також може 
призвести до надмірних покупок 
споживачами, що є важливою причиною 
відходів паковання та харчових відходів16.



Повертаючись до українського контексту, 
варто зауважити, що зміни у секторі 
роздрібної торгівлі неминучі. Вони, в тому 
числі, пов’язані з нещодавним набуттям 
Україною статусу кандидата на членство
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Займаючи унікальну позицію в центрі ланцюга, супермаркети мають можливість 
відігравати вирішальну роль у зміні підходу суспільства до використання ресурсів 

та пластику. Вони не тільки можуть дозволити споживачам зменшити свій пластиковий 
слід й продемонструвати лідерство у зменшенні пластикового сліду свого бренду, а також 
взаємодіяти з виробниками та постачальниками, впливаючи на їх практики виробництва 

та логістики.

в Європейському Союзі та невідворотним 
процесом адаптації до європейського 
законодавства. Так, 30 листопада 2022 року 
очікується публікація двох основних 
законодавчих пакетів — щодо кругової 
економіки та боротьби із забрудненням. 
Зокрема, перегляд Директиви про упаковку 
та відходи упаковки, перегляд хімічного 
законодавства ЄС та нові заходи щодо 
зменшення викидів мікропластику 

в довкілля. Очікується, що законопроєкти 
міститимуть амбітні цілі повторного 
використання та чітке роз’яснення стосовно 
біопластику17.

Ще одна неочевидна, на перший погляд, 

але вкрай важлива мотивація до відмови 

від використання одноразової упаковки - 
допомога у наближенні перемоги України 

у війні шляхом зменшення залежності від 
вичерпних ресурсів.

В основі бізнес-моделі великих продуктових 
мереж лежить залежність від одноразового 
паковання, зокрема пластику, який, як 
відомо, виготовляється з викопного палива 
(здебільшого нафти та газу). 

В час, коли в Україні відбувається війна, 

яка фінансується в тому числі за рахунок 
експорту російського викопного палива 

та інших матеріалів, які використовуються 
для виготовлення пластикового паковання, 
добрив, синтетичного текстилю та ін., дуже 
важливим завданням стає припинення цієї 
залежності. Досягти цієї мети можна лише 
шляхом переходу до бізнес-моделей, 

в основі яких лежить багаторазове 
використання та відмова від зайвого 
паковання. Такі моделі вже успішно 
впроваджують деякі європейські ритейлери.
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Методологія
Опитування мереж супермаркетів 
проводилося в рамках довготривалого 
проєкту «Дослідження зусиль українських 
супермаркетів щодо зменшення 
забруднення пластиком» громадською 
організацією «Zero Waste Society» 
(«Суспільство Зіровейст») з серпня 

по грудень 2021 року. 



Метою дослідження було:

 зібрати дані та визначити об'єми 
використання одноразового паковання 
та пластику в ланцюгу постачання 
продукції у 2020 році;

 встановити вихідні дані, щоб                           
у майбутньому оцінювати прогрес                
в досягненні цілей та політики щодо 
протидії забруднення довкілля відходами 
паковання;

 визначити найкращі практики та амбітні 
цілі та визначити, де потрібні подальші 
вдосконалення та інновації. Зокрема, 
щодо відмови від одноразового 
паковання та пластику непридатного   
для переробки, зменшення кількості 
паковання, впровадження багаторазових 
систем паковання та доставки та ін.

Опитувальник було надіслано                          
17 найбільшим супермаркетам України          
за часткою ринку та кількістю магазинів, 

що працюють під одним брендом. Письмові 
відповіді на анкету надали п’ять мереж, 
загальною кількістю 750 магазинів.                 
12 супермаркетів відмовилися прийняти 
участь у дослідженні з різних причин, 
зокрема: «МETRO Cash & Carry», «Ашан», 
«ЕКО-Маркет», «Varus», «Ultramarket», 
«Мегамаркет», «Таврія В»/«Космос», 
«Рукавичка», «Фора», «Велмарт», «АТБ-
Маркет», «Арсен». Основними причинами 
відмови стали брак даних, брак часу               
та людського ресурсу для участі                        
в дослідженні,визначення інформації,            
що стосується обліку відходів та розробки 
політик поводження з відходами як такої, що 
не підлягає розголошенню («комерційна 
таємниця»).



Запитання опитувальника були згруповані 
за трьома категоріями: Прозорість, Амбітні 
зобов’язання та Підтримка прогресивної 
державної політики. Зібрані в ході 
дослідження дані вдалося оцінити 
здебільшого як якісні показники.

 Тому їх аналіз має формат описового звіту 

з наведенням практик, які застосовують 
супермаркети, та включенням доступних 
цифрових показників. 

 орієнтуватись на поточні зобов’язання       
та дії для заохочення до встановлення 
чітких амбітних цілей та покращення 
показників у наступному році.
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Резюме 

відповідей
Із різним ступенем повноти даних, письмові 
відповіді було отримано від п’яти мереж 
супермаркетів , які мають наступну кількість 
торговельних просторів/магазинів: «Сільпо» 
(320),  «Goodwine» (4), «Епіцентр» (68), 
«SPAR» / «Наш Край» (274), «Novus» (84), 
(згідно даних 2020 року).18

Наявність міжнародного стандарту 
засвідчили чотири з них («Сільпо»,  
«Goodwine», «SPAR» / «Наш Край», «Novus»). 
Серед впроваджених стандартів згадано 
наступні: HACCP, ISO 2200, ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001, ISO 39001.

ПРОЗОРІСТЬ

Прозорість є обов’язковою умовою цілісного 
підходу до проблеми забруднення 
пластиком, оскільки неможливо керувати 
тим, що не є вимірюваним. Прозорість також 
має вирішальне значення для встановлення 
базової лінії (вихідних даних) та подання 
щорічних порівняльних даних для 
вимірювання прогресу,

Кількість магазинів мережі в Україні
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У цьому розділі ми оцінювали рівень 
розкриття інформації, як-от пластиковий слід 
для продуктів власного бренду та фірмових 
продуктів, а також інформація щодо частки 
багаторазової упаковки та переробленої 
сировини в пакованні. Далі надано аналіз 
основних відповідей на питання з розділу 
«Прозорість». 

Облік кількості одиниць та тоннажу 
первинної споживчої одноразової 
упаковки від продукції

У ході дослідження було з’ясовано, що 
компанії визнають, що методика для ведення 
загального обліку первинної споживчої 
упаковки відсутня або недосконала, тому 
досвід міжнародних колег задля її 
вдосконалення чи розробки був би дуже 
цінним. Детальної відповіді щодо окремого 
обліку фірмового паковання та упаковки 
власної марки, а також щодо окремих 
фракцій первинної споживчої упаковки 
(папір, скло, метал, пластик: плівка прозора, 
плівка кольорова; пластик: жорстке 
паковання, прозоре, кольорове паковання) 
компанії-учасниці не надали. Типова 
відповідь компаній: «Не розроблена 
методологія таких підрахунків. Є інтерес           
у отриманні інформації щодо таких 
розрахунків від міжнародних колег».



Кількість (в тоннах) всіх матеріалів 
одноразового паковання від реалізованої 
продукції, яку було передано компанією  
на перероблення у 2020 році

Інформацію з цього питання надали не всі 
мережі супермаркетів, що брали участь             
в опитуванні. За наявними даними, 
компаніями було передано на перероблення 
в зазначений період наступну кількість 
вторинної сировини (тонн):      

«Сільпо»: папір - 19.631, скло - 0037,         
метал - 0.101, пластик - 2.436

«Епіцентр»: папір - 1.876, скло - 0.12, 

метал - 1.1, пластик - 0.

«SPAR» / «Наш Край»: папір – 104.22, 

скло – не вказано, метал – не вказано, 
пластик - 89.56.

«Goodwine» вказали показник в тоннах 
тільки за матеріалом  папір – 207.560.  
Додатково, без кількісних показників, 
зазначено, що впроваджено роздільний  
збір скла, металу, зменшено використання 
пластику в офісі (багаторазові бокси для 
обідів, паперові канцелярські вироби 
замість пластикових).


Частка (%) товарів (фрукти, овочі, 
бакалія), яка наразі продаються на вагу      
у порівнянні з розфасованою продукцією

На це питання компанії надали описові 
відповіді. Зокрема, «Сільпо» вказали, що 
переважна кількість овочів та фруктів в їх 
магазинах продається на вагу з можливістю 
придбати у свою тару. Зазначили, що 
відсоткову оцінку визначити складно, адже 
це залежить від конкретного магазину 

та сезону.Мережа «Goodwine» надала 
описові відповіді щодо окремих категорій. 

Так, «товари категорії бакалія реалізуються 
лише у розфасованому вигляді, ягоди 
фасуються виробником, зелень фасується       
в магазині в одноразову упаковку, 
сухофрукти фасуються магазином,                      
а в перспективі планується впровадження 
тубусів для реалізації цієї категорії товарів 
на вагу. Всі фрукти/овочі продаються на 
вагу. Сирна та м’ясна продукція має опції          
і може бути або нарізана та запакована 
порційно, або відпущена на запит покупців 
ваговим шматком». 

«Епіцентр»
Відсотки матеріалів одноразового 

паковання від реалізованої продукції 

було передано компанією на 


перероблення у 2020 році

пластик

0%

метал

35%

скло

4%

папір

61%

метал склопапір пластик

«Сільпо»

пластик

10,97%

метал

0,45%

скло

0,17%

папір

88,41%

Відсотки матеріалів одноразового 
паковання від реалізованої продукції      

було передано компанією на 

перероблення у 2020 році

метал склопапір пластик
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Кількість та тоннаж пакетів, що були 
випущені компаніями на ринок

У цьому блоці отримано часткові відповіді. 
Найбільш детальну інформацію було надано 
компанією «SPAR»/«Наш Край».

«SPAR» / «Наш Край», %пакетів, випущених на ринок

Одноразовий біопластик, 34% Великі пластикові 
пакети, 25,4%

Багаторазова торба, 
24,1%

Одноразовий 
паперовий, 
12%

Маленькі 
пластикові 
пакети 4,6%

Великі пластикові пакети Маленькі пластикові пакети

Багаторазова торба Одноразовий оксо-розкладний пакет

Одноразовий біопластик Одноразовий паперовий

Щодо форми реалізації окремих пакетів, 
відповіді були наступними:

 багаторазові торби у всіх супермаркетах, 
що брали участь в опитуванні, 
реалізуються на платній основі; 

 одноразові біопластикові пакети 
реалізуються на платній основі в трьох       
з п’яти мереж – «Епіцентр», «SPAR» / «Наш 
Край», «Novus», інші не надали відповідь 
за цією категорією; 

 маленькі пластикові пакети реалізуються 
наступними мережами на безоплатній 
основі – «Goodwine», «SPAR» / «Наш Край», 
«Novus», а мережею «Епіцентр» - на 
платній; 

 великі пластикові пакети «Епіцентр», 
«SPAR»/«Наш Край» вказали,                      
що реалізують на платній основі, 
«Goodwine» - на безоплатній. 

 Щодо одноразових оксорозкладних 
пакетів компанії або вказали про                  
їх відсутність в мережі («Сільпо», 
«Goodwine», «SPAR» / «Наш Край»),            
або залишили поле незаповненим 
(«Епіцентр», «Novus»).

 одноразові паперові пакети також 
переважно реалізуються на платній 
основі (всі, окрім «Сільпо», дали таку 
відповідь); 

У відсотковому співвідношенні ситуація           
із випущеними на ринок компанією 
«SPAR»/«Наш Край» пакетами виглядає 
наступним чином:
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Повторне використання первинної, 
вторинної та третинної упаковки

Загалом компаніями наразі не ведеться 
статистика з цього питання. Проте нами 
було отримано окремі коментарі. 

Так, наприклад, коментар від мережі 
«Goodwine»: «Паковання від гастрономії - 
використання у відділі доставки. З риби, 
м’яса - повторно не використовується              
з санітарних причин»; «частина алкоголю 
приходить в гарних дерев’яних ящиках,            
які повторно використовуються для 
подарункових наборів».



Незалежна перевірка даних стосовно 
відходів організації.

Виявлено, що наразі такі спеціалізовані 
перевірки не ведуться.

Використання хімікатів групи ПФАС: 
регулювання та контроль наявності 
хімікатів у фірмовому пакованні та 
пакуванні власної торгової марки.

На це питання декілька компаній надали 
короткі відповіді про те, що паковання, яке 
вони реалізують/замовляють, відповідає 
діючим вимогам законодавства. Під час 
закупівлі продукції в пакованні компанії 
керуються дозволами FMCG (fast moving 
consumer goods) сектору. Крім того, 
представники мереж зазначили, що 
процедура перевірки наявних у пакованні 
хімікатів відсутня, проводиться лише 
перевірка документів, що стосуються 
санітарних висновків та мікробіологічних 
показників. При цьому бізнеси відмічають 
певну обмеженість можливостей 
українських лабораторій.
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АМБІТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ця категорія відповідей опитувальника 
демонструє дії та наміри компаній щодо 
встановлення амбітних, визначених в часі       
та вимірюваних цілей щодо зменшення 
кількості паковання. Зокрема, абсолютне 
зменшення використання пластикової                 
та іншої одноразової упаковки, збільшення 
вмісту переробленої сировини в пакованні,       
а також наміри щодо запровадження систем 
повторного використання                                      
та перенаповнення. Такі цілі мають 
поширюватись як на власну торгову марку, 
так і на фірмову продукцію, яку реалізовує 
супермаркет. Надалі надано аналіз основних 
питань, що стосуються розділу «Амбітні 
зобов’язання».

Мета щодо зменшення кількості 
пластикової упаковки

Тут компанії знаходяться на різних етапах 
реалізації: декілька представників мереж 
планують встановити мету після 2023 року 
(«Сільпо», «Goodwine»), дехто заявляє про 
більш амбітні цілі - планує встановити мету 
до кінця 2022 («Епіцентр»), а мережа 
«SPAR»/«Наш Край» вказує, що така мета 
вже встановлена. 



Мета щодо збільшення вмісту вторинної 
сировини у пластиковій упаковці власного 
бренду

Потужні гравці ринку висловлюються досить 
обережно з цього питання. Зокрема мережа 
«Сільпо» зазначає, що така мета ще 

не встановлена та додає, що компанія поки 
не готова її озвучувати, адже подібна ціль 
розглядається як дуже новітня. 

Деякі компанії розглядають таку мету як 
перспективу найближчого часу та планують 
встановити її після 2022 («Епіцентр», 
«SPAR»/«Наш Край») та після 2023 років 
(«Goodwine»).



Мета щодо збільшення частки продукції, 
яка реалізується у багаторазовому 
пакованні та багаторазовій тарі

Аналіз відповідей на це питання демонструє 
різний рівень амбітності компаній-учасниць 
опитування. Так, окремі компанії на момент 
опитування не були готові озвучити таку 
мету («Сільпо»). 

Представники мережі «Goodwine» 
зазначили, що компанія рухається в цьому 
напрямку та планує встановлення такої 

мети після 2023 року. Наразі ведуться 
перемовини з виробниками й колегами 

щодо організації системи оборотної тари. 

При цьому компанія передбачає можливі 
проблеми в процесі впровадження таких 
рішень, як от можливості виробника, 
просвіта споживача щодо повернення тари, 
наявність необхідного спецобладнання 

для контролю безпеки (пошкодження тари, 
псування продукції) тощо. Деякі компанії 
відчувають потенціал встановити мету щодо 
збільшення частки продукції вже до кінця 
2022 («Епіцентр», «SPAR»/«Наш Край»).



Можливість компаній впливати на 
виробників у разі постачання ними 
продукції в надмірній упаковці або в 
пакованні, яке непридатне для переробки 
в Україні

Компанії просуваються в реалізації цього 
питання з різними швидкостями – хтось 
знаходиться на етапі планування розробки 
подібних політик вливу на виробника 

та постачальника («Сільпо», «Епіцентр», 
«SPAR»/«Наш Край»), інші компанії роблять 
практичні кроки в цьому напрямку та ведуть 
перемовини з виробниками. Так, мережа 
«Goodwine» здійснює відбір виробників-
постачальників в тому числі й за критеріями 
паковання продукції, а також формує запити 
до постачальників на розробку паковання 
відповідно до вимог мережі.  



Ініціативи зі збору вторсировини від 
населення та передачі її на перероблення, 
компостування та повторне використання 
Відповідаючи на це питання компанії 
зазначають наявність ініціатив зі збору 
вторсировини від населення і передачі 

її на перероблення («Сільпо», «Епіцентр», 
«SPAR»/«Наш Край»). 



Деякі компанії планують запуск таких 
ініціатив до 2023 року, адже самі клієнти 
формують запит на таку діяльність. «…
Клієнти привозять назад пляшки, картон, 
але на даний час ще нема організованої 
ініціативи, комунікації, додаткового 
обладнання та площ для цього» (мережа 
«Goodwine). 
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Окремо компанії вказали на свої плани 
запустити ініціативу з компостування 
(«Сільпо», «SPAR»/«Наш Край»).



Опції екопаковання для онлайн-доставки.

Багаторазове паковання з системою 
повернення поки не пропонує жодна 
компанія. Із наявних пропозицій компанії-
учасниці опитування вказали опції 
одноразового екопаковання або зменшення 
паковання («Сільпо»,  «SPAR»/«Наш Край»); 
відповіли, що не мають опцій еко-паковання 
(«Епіцентр»); не надали відповідь на це 
питання («Goodwine», «Novus»).



Просвітницька робота щодо зменшення 
пластикових відходів та повторного 
використання серед співробітників, 
клієнтів та населення

Для втілення будь-яких новацій необхідна 
попередня підготовка та просвіта цільових 
груп, що будуть залучені в тій чи іншій ролі 
до ініціативи. Розуміння такої необхідності 
демонструють всі компанії-учасниці 
опитування. Так, декілька з них вже 
проводять тренінги для співробітників 

та активно комунікують в соціальних 
мережах питання зменшення використання 
одноразового пластику та повторного 
використання («Сільпо»,  «SPAR»/«Наш 
Край»). Також окремі компанії вводять в обіг 
товари та екоорієнтовані пропозиції, 

що забезпечують практики зменшення 
пластикових відходів та популяризацію 
повторного використання. Серед пропозицій 
власні екоторби та багаторазові чашки, 
знижки на каву в свою чашку, придбання 
товарів кулінарії у власну тару, практика 
зменшення стікерів з ціною («зважуй всіх, 

а клей на одного»), практика сортування 
відходів у магазинах, послуги власних 
станцій з прийому вторсировини 
SilpoRecycling, просвітницька діяльність 

у соціальних мережах (@ecosilpo), практика 
збору вторсировини при доставці 
замовлення кур’єрською службою («Сільпо»).

Співпраця з легалізованим переробником 
батарейок

Актуальним є питання забруднення довкілля 
небезпечними відходами, серед них 
батарейки, що реалізуються мережами 
супермаркетів. Компанії поступово 
включають це питання в зону своєї 
відповідальності.Так, декілька з них, 

за підтримки партнерських організацій, 

вже співпрацюють з легалізованим 
переробником батарейок та передають 
зібрані від клієнтів та клієнток батарейки 

на переробку («Сільпо», «Епіцентр», 
«SPAR»/«Наш Край», «Novus»). 



Готовність компаній до переходу на 
електронні чеки

Одним із типів відходів від роботи 
супермаркетів є чеки, які містять шкідливі 
хімічні речовини та мають ускладнену 
переробку. Це питання також демонструє 
амбітність компаній у напрямку зменшення 
впливу на довкілля та здоров’я людей. 
Окремі компанії повідомляють, що вже 
ведуть розробку переходу від друкованих 
чеків до електронних («Сільпо»), інші 
зазначають, що готові до такого переходу 
(«Епіцентр»). Решта компаній на момент 
опитування лишили це питання без 
відповіді.
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ПІДТРИМКА ПРОГРЕСИВНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Амбітна державна політика є вирішальним 
фактором для створення рівних умов та 
стимулювання дій щодо скорочення 
забруднення пластиком у всьому секторі 
роздрібної торгівлі. Питання цієї категорії 
були спрямовані на виявлення ставлення 
мереж до впровадження систем повторного 
використання (депозитно-поворотні системи) 
та політики, пов’язаної з їх впровадженням, 

а також отримання інформації щодо 
підтримки супермаркетами будь-якої іншої 
урядової політики, що стосується скорочення 
забруднення пластиком. Надалі надано 
аналіз основних питань, що стосуються 
розділу «Підтримка прогресивної державної 
політики».

Позиція компаній щодо встановлення 
країнами ЄС зобов’язань щодо 
запровадження систем повторного 
використання та перенаповнення

Запровадження систем наповнення 

й повторного використання має підтримку 
більшості компаній-учасниць опитування. 
Мережами висловлено позитивне ставлення 
до цих систем та їх готовність підтримати 
перехід до практик повторного 
використання та перенаповнення.



Реалізація Закону «Про обмеження обігу 
пластикових пакетів на території України» 
від 01.06.2021 

Виявлено, що деякі мережі обирають шлях 
заміни поліетиленових пакетів на 
біопластикові та паперові та разом з цим 
пропонують опції використання клієнтами 
багаторазового паковання («Сільпо», 
«SPAR» /Наш Край»), інші на етапі 
опитування знаходилися на стадії розробки 
планів поступової відмови від пластикових 
пакетів («Goodwine», «Епіцентр»).



Дії компаній щодо зміни підходів до 
використання паковання в умовах 
пандемії COVID-19

На це питання надала відповідь лише одна 
компанія, «Сільпо», зазначивши, що вона 
діяла відповідно до рекомендацій МОЗ 
(додаткове індивідуальне паковання

продукції, напої лише в одноразовому посуді 
тощо), відповідно, із пом’якшенням 
карантинних обмежень компанія 
повернулась до встановлених планів 
скорочення використання пластику.
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Досвід 

закордонних 

мереж
Як вже зазначалося, ця доповідь є частиною 
загальноєвропейського дослідження «Under 
wraps» (укр.«Під обгорткою») від організації 
Changing Markets Foundation та 
міжнародного руху Break Free From 
Plastic19. Протягом вересня-грудня 2021 
року громадські організації з 13 
європейських країн досліджували зусилля 
супермаркетів у вирішенні проблеми 
забруднення пластиком. Понад 70 
супермаркетів з Європи прийняли участь 

у дослідженні й згідно з результатами деякі 
компанії вже докладають зусиль, щоб 
скоротити використання пластикової 

та іншої одноразової упаковки та перейти 
до більш сталих бізнес-моделей.

Основні стратегії, які 
допомагають супермаркетам 
зменшити пластиковий слід:

 Повторне використання та 
перенаповнення (англ. Reuse & Refill); 

 Відмова від зайвого паковання (особливо 
для фруктів та овочів); 

 Співпраця та чітка комунікація                      
з постачальниками, виробниками, 
споживачами та владою.

Відмова від зайвого 
паковання

Головна сфера, де супермаркети можуть 
відмовитися від зайвого пластику, — це свіжі 
фрукти та овочі, велика кількість яких 
продається в одноразовому пакованні, що 
стає сміттям одразу ж після покупки. Проте 
багато свіжих продуктів природним чином 
загорнуті у власну шкірку і, за відповідних 
умов, можуть бути безпечно доставлені до 
споживача без одноразової пластикової 
упаковки.

@nataliaderiabina



Цікаво зауважити, що  пластикова упаковка 
для свіжих продуктів, яку часто 
виправдовують як засіб для зменшення 
харчових відходів, зросла в кількості разом 
із зростанням кількості самих харчових 
відходів21. Насправді харчові відходи 

є результатом поточної системи харчування, 

а не браку паковання. Серед глибинних 
причин: «стандартні» вимоги до ідеального 
зовнішнього вигляду фруктів і овочів 

й надмірна пропозиція, зокрема, упаковка 
продуктів у більшій кількості, ніж це може 
бути потрібно споживачеві22.

Кейс: «Waitrose Unpacked» 
(Великобританія)

Мережа супермаркетів «Waitrose» втілила 
концепцію «без упаковки» та запровадила 
системи багаторазового наповнення 

в чотирьох своїх магазинах під назвою 
«Unpacked». «Unpacked» включає понад 160 
найменувань продуктів, серед яких бакалія, 
фрукти та овочі, напої, засоби для 
прибирання та ін. У всіх магазинах 
організована окрема зона повторного 
наповнення з дозаторами для сушених 

та заморожених продуктів, вина, пива, 

а також для мийних засобів. «Waitrose» 
всіляко заохочує клієнтів використовувати 
свої багаторазові торбинки та контейнери, 

а споживачі демонструють великий ступінь 
прийняття таких практик. 

Результати пілоту британської мережі 
«Waitrose Unpacked» виявили початкове 
збільшення харчових відходів в категорії 
свіжих продуктів. Але коли партнери 

та клієнти звикли до нової системи 

(без паковання), і обсяги можна було 
прогнозувати точніше, кількість відходів 
швидко зменшилася. Щоб зрозуміти вплив 
«Unpacked» з позиції «шляху клієнта» 
(customer journey) та впливу на довкілля, 
компанією було реалізовано великий 
дослідницький проєкт і здійснено аналіз 
життєвого циклу (LCA - Life Cycle 
Assessment) продукції. Основний висновок - 
ця ініціатива дозволила ліквідувати 98% 
одноразової пластикової упаковки 

в продуктах «Unpacked»20.

В деяких супермаркетах покупець, якому 
потрібні дві картоплини, змушений купувати 
цілий пакет, загорнутий у пластик. Найбільш 
впливовим способом зменшення кількості 
харчових відходів є надання споживачам 
можливості купувати таку кількість 
продукту, яка наразі є потрібною. 

Згідно до останніх досліджень, це дозволить 
скоротити харчові відходи на 60.000 тонн 

на рік, а також дасть змогу зменшити 
використання пластику на більш ніж 8.800 
тонн щороку23. 
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Деякі мережі супермаркетів вже зараз 
ефективно співпрацюють 

з постачальниками, щоб вилучити упаковку 
з ланцюга постачання, а також інвестують 

в обладнання, щоб зберегти продукти 
свіжими та мінімізувати потреби в упаковці, 
наприклад:



Кейс: «Food in the nude» («Гола їжа», Нова 
Зеландія) 

У 2019 році група супермаркетів «New 
World» розпочала проєкт під назвою 

«їжа в оголеному вигляді». Мета проєкту - 
припинити використання пластикової 
упаковки для більшості фруктів і овочів, 

що продаються в магазинах, налагодивши 
тісну співпрацю з локальними 
постачальниками. Супермаркети 
встановили систему охолодження, яка 
використовує «розпилення» (англ. «misting») 
для збереження продуктів свіжими без 
використання одноразової упаковки.

 З моменту впровадження системи продажі 
деяких овочів зросли на 300%24. Розпилення 
вже є популярною альтернативою 
одноразовому пластику в усьому світі. 

Його можна застосовувати на кожному етапі 

ланцюга поставок (включаючи період після 
збору врожаю), щоб продовжити час 
зберігання продукції. При цьому, вкрай 
важливо, щоб системи охолодження були 
енергоефективними25.



За іронією долі клієнти, які шукають 
найбільш екологічний варіант, наприклад, 
органічні продукти, часто отримують ще 
більшу кількість пластику в пакованні, ніж 
при купівлі неорганічних аналогів. 

«Soil Association», британський орган 

із сертифікації органічної продукції, 
стверджує, що це робиться для того, щоб 
уникнути змішування органічної продукції 

з продуктами, вирощеними звичайним 
способом. Насправді пластик не 

є обов’язковим для такого розрізнення26. 
Більше того, при контакті з органічною 
продукцією небезпечні хімічні речовини 

з пластикової упаковки можуть проникати 

в сам продукт, а згодом і в наш організм.



Для продуктів, які потребують унікального 
маркування та ідентифікації, деякі 
ритейлери використовують інноваційні 
технології, наприклад, лазерне маркування.
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Кейс: Лазерне маркування харчових 
продуктів (Іспанія)

Компанія «Laser Food» в Іспанії запровадила 
безпечну та екологічну систему лазерного 
маркування, яку вона називає «природним 
маркуванням». Спеціальний пристрій 
видаляє мікроскопічну ділянку шкірки на 
фруктах і овочах, щоб надрукувати етикетку 
з інформацією про продукт (замість 
наклейки)27. У 2014 році компанія підписала 
угоду з корпорацією «JBT», яка продає 
обладнання для харчової промисловості 

в понад 100 країнах28. Ця технологія також 
використовується роздрібними торговцями, 
такими як голландський постачальник 
фруктів і овочів «Nature & More»29, 
шведський супермаркет «ICA»30, «Delhaize» 

у Бельгії31, британський «M&S», «Carrefour» 

у Франції та німецька мережа «REWE»32. 

За словами Пітера Хагга, керівника 

бізнес-підрозділу «ICA», «Використовуючи 
натуральне брендування на всіх органічних 
авокадо, які ми б продавали протягом 
одного року, ми заощадимо 200 км пластику 
шириною 30 см»33. 

Reuse та Refill (повторне 
використання та 
перенаповнення)

Хоча системні зміни можуть здаватися 
занадто складними і навіть неможливими, 
вони мають величезні економічні та 
екологічні вигоди. Згідно з дослідженням 
«Фонду Еллен Макартур», заміна лише 
20% пластикової упаковки на моделі 
повторного використання – вигода для 
бізнесу вартістю в 10 мільярдів доларів 
США34. Це особливо переконлива цифра, 
враховуючи, що вона з’являється при заміні 
лише 20% одноразової пластикової 
упаковки, яка використовується в усьому 
світі35. Переваги повної заміни одноразового 
пластику величезні. Вони приносять користь 
ритейлерам, клієнтам і є важливим кроком 

у вирішенні проблеми забруднення 
пластиком.



Reuse та Refill системи можуть бути 
представлені системами замкненого циклу, 
відкритого циклу або гібридною формою. 

Перенаповнення може здійснюватися 
споживачем вдома (у випадку доставки 
продуктів) або у магазині у власний 

чи орендований за депозитну вартість 
контейнер.
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Кейс: Refill-станції від компанії «Ecover» 
(Великобританія)

Компанія «Ecover», виробник засобів для 
побуту та особистої гігієни, заохочує своїх 
клієнтів надавати перевагу повторному 
використанню, встановлюючи Refill-станції 
по всій Великобританії (наразі більше 600 
станцій у різних мережах). Пластикові 
пляшки «Ecover» можна використовувати 
понад 50 разів36, що дозволяє клієнтам 
зменшувати споживання пластику. 

Це свідчить про те, що бренди та роздрібні 
торговці мають очевидний потенціал для 
партнерства у забезпеченні 
високотехнологічних автоматів для 
перенаповнення в магазинах.



Системи багаторазового використання 
також успішно працюють з продуктами 
харчування.

Кейс: «MIWA» (Чеська республіка)

«MIWA», скорочення від «мінімум відходів» 
(англ. «minimum waste»), — це система, 

яка зосереджена на «попередній переробці» 
(англ. «precycling») — практиці зменшення 
споживчих відходів перед покупкою. 

Компанія доставляє до магазинів основні 
продукти, такі як макаронні вироби 

та бобові, в багаторазових контейнерах, 

що потім переміщуються в модульні стенди 
«MIWA». Клієнти можуть використовувати 
додаток, щоб замовляти потрібну кількість 
продуктів та оплачувати покупку. Забрати 
замовлення з магазину клієнти можуть 

за допомогою багаторазових контейнерів37.



Один з найбільших потенціалів для 
зменшення використання упаковки, згідно 
останніх досліджень, мають напої, зокрема, 
вода, алкогольні напої, солодкі напої та 
молоко38 39. Запровадження багаторазової 
тари для напоїв, як правило, має позитивні 
відгуки, оскільки багато споживачів ще 
пам’ятає використання багаторазових 
скляних пляшок в минулому. Стандартизація 
паковання та співпраця з іншими 
ритейлерами мають ключове значення для 
масштабування та ефективності системи. 

В Україні система збору, миття та повторного 
використання пляшок вже ефективно 
впроваджує компанія «Carlsberg».
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Кейс: Багаторазова система для молочної 
продукції у мережі «Morrisons» 
(Великобританія)

У серпні 2021 року мережа супермаркетів 
«Morrisons» отримала позитивні відгуки 
щодо випробування багаторазових скляних 
пляшок для молока в семи магазинах 

у м.Кент та чотирьох магазинах 

у м.Шеффілд. Як це працює: місцеві молочні 
ферми доставляють пляшки з молоком 
безпосередньо в супермаркети «Morrisons», 
а після повернення тари споживачами, 
виробники збирають і дезінфікують її. 

За таких умов пляшки можна повторно 
використовувати щонайменше протягом 

10 років.



Компанія «Morrisons» взяла на себе 
зобов’язання до 2025 року скоротити 

на 50% первинну пластикову упаковку 
власного бренду. Очікується, що 
впровадження скляних молочних пляшок 
дозволить  зменшити кількість відходів 
пластикових пляшок на 40.000 на рік, 

а також скоротити  викиди CO2 за рахунок 
«локальної логістики» (за рахунок доставки 
від місцевих постачальників молоко долає 
коротші відстані)40.

Компанії, які допомагають великим 
виробникам запровадити системи 
повторного використання закритого циклу, 
зокрема, надають послуги з розробки 
індивідуального дизайну, збору, миття 

та доставки багаторазових контейнерів 

для ритейлерів вже користуються великим 
успіхом у США, Франції, Великобританії, 
Австралії та інших країнах. 

Супермаркет (без) пластику 23

@Morrisons



Кейс: «Loop» (Сполучені Штати, Франція, 
Великобританія та ін.)

Це цифрова торгова платформа, яка 
застосовує «модель молочника», щоб 
доставляти продукти в багаторазовій 
упаковці41. «Loop» співпрацює 

з виробниками товарів широкого вжитку, 
серед яких багато світових брендів, зокрема 
«Danone», «Gillette» і «Pantene». Клієнти 
сплачують заставну вартість, щоб 
«позичити» багаторазове паковання 

та отримати свої продукти в міцних 
контейнерах багаторазового 
використання42. Клієнти можуть повернути 
паковання при наступній доставці 

або особисто в точки збору в магазині 

за допомогою додатку, за допомогою 

QR-коду43. «Loop» миє і дезинфікує зібране 
від клієнтів паковання та повертає його 
постачальникам для перенаповнення. 
Мережа супермаркетів «Carrefour» 
співпрацює з платформою у США 

та Франції, а мережа «ТESCO» 

у Великобританії. За словами 

КСВ-менеджерки мережі «Carrefour» 

у Франції, Людивін Делятроншетт, “на даний 
момент концепція діє в 21 магазині 

з 42 найменуваннями продуктів, але ми 
прагнемо розширити це до 500 магазинів 

з асортиментом у 1000 найменувань 
продуктів до 2025 року»44.
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Транспортна тара - картонні коробки, 
дерев'яні ящики та ящики з пінополістиролу 
- є тягарем відходів для ритейлерів, 
магазинів, ресторанів та їхніх 
постачальників. Упаковка багаторазового 
використання для розповсюдження між 
виробниками, постачальниками та 
роздрібними торговцями може бути 
ефективним рішенням у зменшенні кількості 
відходів паковання та харчових відходів45. 
На європейському ринку вже працює багато 
компаній, які пропонують готові В2В 
рішення для рітейлерів з постачання 
багаторазових пластикових ящиків, 

їх відстежування, збору та миття.



Кейс: Використання багаторазової 
транспортної упаковки (Франція)

Один із французьких ритейлерів орендував 
1.8 мільйона багаторазових пластикових 
пакувальних ящиків для фруктів і овочів. 
Зворотна логістика ящиків підтримується 
технологією радіочастотної ідентифікації 
(RFID), яка відстежує ящики та продукцію по 
всьому ланцюгу розподілу. У цьому випадку 
використовується так звана модель 
«продукт-послуга», коли роздрібний 
продавець орендує ящики, заощаджуючи 

150 тонн відходів і 30% викидів щорічно 
(порівняно з попередньою практикою)46.

Залучення споживачів, 
співробітників та влади

Останніми роками на міжнародному рівні 
було здійснено феноменальні спроби 
зменшити споживання одноразових 
пластикових пакетів. Так, ООН повідомляє, 
що станом на 2018 рік щонайменше 127 
країн законодавчо обмежили чи заборонили 
використання пластикових пакетів47. 
Незважаючи на це щороку в світі 
використовується близько 5 трильйонів 
одноразових пластикових пакетів, тобто 

160 тис. пакетів на секунду48. В Україні 
Закон «Про обмеження обігу поліетиленових 
пакетів» було прийнято 1 червня 2021 року. 



Ритейлери відіграють важливу роль 

у заохоченні клієнтів приносити власні 
сумки, зокрема, використовуючи програми 
лояльності. Одне з рішень, що вже успішно 
втілюються в деяких супермаркетах - 

це оренда сумок для клієнтів.
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Кейс: «Boomerang Bags» (працює в 13 
країнах)

«Boomerang Bags» – це масовий проєкт, який 
був започаткований в Австралії та зараз діє 
в 952 громадах по всьому світу. 

-Для виготовлення багаторазових сумок 
використовується непотрібний одяг, який 
можуть приносити клієнти. Сумки 
розповсюджуються серед роздрібних 
продавців-партнерів проєкту. Клієнти, які 
забули взяти з собою власну сумку, можуть 
позичити її, а потім повернути в магазин 
після використання. Схема працює лише на 
довірі, але в масштабах невелика заставна 
вартість могла б забезпечити повернення 
сумок. Згідно з даними компанії, понад 
200.000 сумок було виготовлено вручну, що 
дозволило запобігти потраплянню 77.862 кг 
відходів на сміттєзвалища, включаючи 
тканину, з якої виготовлялися сумки49.
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• до 2040 року поступово припинити 
використання одноразової пластикової 
упаковки з п’ятирічним планом скорочення 
та повторного використання; 

• виключити непотрібну пластикову 
упаковку до 2025 року;

• до 2025 року переробляти 100% пластику;

• зменшити вдвічі продаж пластикових 
пляшок між 2020 і 2030 роками.



Закон має значний вплив на сектор 
роздрібної торгівлі, оскільки він охоплює 
44% пластикової упаковки у Франції для 
різних категорій продуктів52. Крім того, 
закон ввів заборону на повсякденні 
пластикові предмети, такі як чайні пакетики, 
одноразовий посуд і упаковка для фруктів 

і овочів. Він також заохочує розробку 
моделей повторного використання, 
встановлюючи мету - 5% багаторазової 
упаковки у 2023 році (і 10% у 2027 році) 

та надає кошти для допомоги впровадження 
моделей повторного використання в різних 
секторах, продуктах і категоріях. 
Наприклад, до 2023 року вся упаковка, 

яка використовується HoReCa сектором 

для споживання їжі на місці, має бути 
багаторазовою.Нарешті, Закон «Про клімат 
і стійкість», який має спростити покупцям 
наповнення власних багаторазових 
контейнерів у супермаркетах під час купівлі 
сухих продуктів, таких як рис, макарони, 
крупи та квасоля. Згідно до Закону, до 2030 
року великі супермаркети площею понад 
400 м2 повинні виділити 20% площі під 
Refill-станції для продуктів харчування53.




Кейс: «Carrefour» і «A-Mart» (Тайвань, м. 
Тайбей)

У співпраці з Департаментом охорони 
навколишнього середовища в Тайбеї мережі 
«Carrefour» і «A-Mart» почали надавати 

у використання багаторазові сумки для 
покупок у магазинах-учасниках проєкту. 
Клієнти можуть заплатити невеликий 
внесок, щоб орендувати сумку 
багаторазового використання, якщо вони 
забудуть взяти власну, повернути сумку 
можна протягом 30 днів у будь-якому 
магазині-учаснику. Після використання 
торби відправляються на прання, а згодом 
назад у магазин для повторного 
використання50.



Що стосується співпраці із владою, 

то підтримка прогресивного законодавства 
дозволяє втілювати зміни у більшому 
масштабі та зобов’язує інших гравців ринку 
діяти злагоджено. Одним з найбільш 
амбітніших в плані вирішення проблеми 
забруднення пластиком законодавств 

у Європі є законодавство Франції.

Кейс: Французьке законодавство про 
кругову економіку та Закон «Про боротьбу 
з відходами»

Закон Франції «Про боротьбу з відходами» 
(англ. «Anti-waste law»), прийнятий у 2020 
році, описується як «амбітний законодавчий 
акт», спрямований на боротьбу з відходами 
та забрудненням на всіх етапах 

із запровадженням 50 заходів, враховуючи 
заборону одноразового пластику до 2040 
року51. Закон також спрямований 

на зменшення відходів шляхом заохочення 
повторного використання та надання більш 
прозорої інформації споживачам.

Серед найважливіших заходів 

у законодавстві визначені цілі щодо 
скорочення, повторного використання та 
переробки. Завдання встановлені на 2021–
2025 роки, а кожні п’ять років передбачене 
поступове підвищення рівня амбітності:
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Висновки
Cупермаркети відіграють важливу роль 

у сприянні переходу від одноразової лінійної 
до сталої кругової економіки. Займаючи 
унікальну позицію в центрі ланцюга між 
виробниками та споживачами, вони мають 
можливість впливати на поточні практики 
виробництва, логістики та споживання. 



Сьогодення вимагає від компаній реальних 
дій та визнання власної відповідальності. 
Втілення супермаркетами наданих 

у доповіді Рекомендацій допоможе суттєво 
зменшити їх екологічний вплив, досягти 
цілей щодо зменшення забруднення 
довкілля відходами та уникнути негативного 
впливу на здоров’я людей, зокрема: 

 Підвищення прозорості та регулярне 
оприлюднення свого пластикового сліду 
й амбітних чітких зобов'язань;

 Відмова від зайвого паковання та 
налагодження систем повторного 
використання і перенаповнення;

  Підтримка прогресивних законодавчих 
заходів, таких як депозитно-поворотна 
система.

Пластик та його 
альтернативи

Важливо підкреслити, що проблема 
забруднення відходами криється 

не у пластику як в матеріалі, а в тому, 

що ми використовуємо його одноразово. 
Наш наголос у взаємодії з мережами 
супермаркетів полягає в тому, щоб змінити 
сприйняття пластику та сформувати 
ставлення до нього як до цінного матеріалу, 
що має використовуватися обґрунтовано. 
Він повинен бути вільним від шкідливих 
хімічних речовин, придатним для ефективної 
переробки та розробленим з урахуванням 
принципів кругової економіки.
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 Cировина для біопластику, як правило, 
вирощується за рахунок інтенсивного 
сільського господарства та з 
використанням нафтохімікатів (нафти й 
газу, зокрема російського походження)58;

Після прийняття Закону України «Про 
обмеження обігу пластикових пакетів на 
території України» все більше виробників 

та ритейлерів обирають біопластик для 
заміни поліетиленових пакетів та інших 
одноразових пластикових виробів. 

Проте приставка «біо» перед словом пластик 
у більшості випадків не надає пакованню 
більшої екологічності і навіть призводить 

до нових викликів протягом усього 
життєвого циклу, а саме:

 Різні види біопластику («пластик на 
біооснові», «біорозкладний» пластик та 
пластик придатний до компостування) 
потребують різних умов для розкладання, 
для більшості з яких в Україні не існує 
роздільного збору та потужностей;

 Використання біопластику продовжує 
підтримувати культуру одноразового 
використання та сприяє забрудненню 
пластифікаторами та хімікатами, оскільки 
більшість біопластикового та паперового 
посуду містить токсичні хімікати групи 
PFAS, які використовують для захисту від 
вологи та жиру57;

 Логістика сировини довжиною в тисячі 
кілометрів утворює великий вуглецевий 
слід, прискорюючи зміну клімату;

 Компост від біопластику, що придатний 
до компостування, все одно матиме 
небезпечні домішки і не буде цінною 
сировиною для використання у 
сільському господарстві.

важких металів. Основними хімічними 
речовинами, що викликають занепокоєння, 

є бісфеноли, фталати, бензофенони, 
синтетичні фенольні антиоксиданти та 
перфторалкільні хімікати (ПФАС). Вони 
мігрують у їжу та напої при тривалому 
зберіганні, нагріванні та при контакті з 
природними речовинами (кислота/олія)54. 
Пакованню, що виготовлене з міцних 
матеріалів (наприклад, скло, нержавіюча 
харчова сталь) менш властива хімічна 
міграція55. Тому такі матеріали добре 
підходять для повторного використання 

та переробки, а отже, можуть бути легко 
інтегровані в короткі ланцюги поставок 

і ширше в кругову економіку56.

Таким чином, біопластик не вирішує 
проблему забруднення довкілля відходами, 
а породжує нову низку проблем. 

Цей матеріал може бути альтернативою 
пластику лише за певних обставин (якщо він 
має безпечний склад, якщо існує відповідна 
інфраструктура поводження з таким типом 
відходів і якщо немає можливості 
застосувати багаторазові альтернативи).

Ми наполегливо рекомендуємо 
супермаркетам уникати використання 
біопластикової упаковки та одноразових 
предметів з цього матеріалу (зокрема, 
горняток, столових приборів, посуду та ін.) 
через проблеми, які ці предмети 
спричиняють протягом усього життєвого 
циклу.

Чому Біопластик 

не є рішенням проблеми 
забруднення пластиковими 
відходами?

При виборі продукції та матеріалів для 
паковання важливо оцінювати їх вплив на 
довкілля і здоров’я людей протягом усього 
життєвого циклу, а не лише враховувати 
придатність матеріалу до переробки. 

Для прийняття обґрунтованих рішень 
компаніям варто за можливості проводити 
незалежну професійну оцінку життєвого 
циклу (LCA) продукції та паковання.  



Особливої уваги компаній потребують 
матеріали, що контактують з харчовими 
продуктами, адже при недостатньому 
дослідженні ризиків вони можуть становити 
небезпеку для здоров’я споживачів, у тому 
числі через міграцію хімічних речовин та 

Супермаркет (без) пластику 29



Бачення майбутнього

Нова економіка повторного використання 
побудована навколо головного питання:   
«Як ми можемо надати людям те, що вони 
хочуть і що їм потрібно, без відходів                     
і забруднення?» Величезну частину 
економіки одноразового використання 
можна повністю замінити системами               
та послугами повторного використання. 
Хоча системні зміни можуть здаватися 
занадто складними і навіть неможливими, 
вони мають величезні економічні, екологічні 
та соціальні вигоди. Згідно з дослідженням 
«Фонду Еллен Макартур», заміна лише 20% 
пластикової упаковки на моделі повторного 
використання – вигода для бізнесу вартістю 
в 10 мільярдів доларів США59.



Багато людей пам’ятають часи                         
до одноразового пластику, коли міцна 
багаторазова упаковка була звичайною 
справою. При поєднанні цього досвіду              
з сучасними технологіями, перехід до 
покупок без зайвої упаковки стане 
можливим та економічно вигідним для 
споживачів, виробників, ритейлерів                 
та влади.



У супермаркеті майбутнього їжу, напої, 
засоби для чищення та особистої гігієни 
можливо замовити з доставкою додому           
в багаторазових контейнерах, пляшках           
та сумках або забрати їх у багаторазовій 
упаковці в магазині. Водії служби доставки 
збирають багаторазову упаковку для 
обміну, або споживачі можуть самостійно 
повернути її в магазині чи пункті збирання.



Кругові системи пропонують десятки тисяч 
нових робочих місць (доставка, пункти  

приймання й самовивозу, процеси миття, 
сортування та складування тощо).     
Витрати, пов’язані з управлінням твердими 
побутовими відходами зменшуються, адже 
відповідно до ієрархії поводження                     
з відходами, кількість їх утворення 
зменшується за рахунок запобігання                 
їх продукування. 



Щоб втілити це бачення в реальність, 
необхідні дії на всіх рівнях. Компанії мають 
розпочати проєктування переходу                   
до багаторазових систем доставки через 
співпрацю з виробниками                                   
та постачальниками. 



Представники органів державної влади 
мають запровадити систему штрафів,           
що регулює використання одноразового 
паковання та стимулів, в тому числі 
фінансових, для бізнесу, який переходить       
на багаторазові системи та паковання. 
Суспільство має демонструвати загальну 
готовність до відмови від одноразового 
використання на користь багаторазового. 
Щоб змінити поведінку споживачів                   
у супермаркеті, необхідна інформаційно-
просвітницька робота. 



Керуючись перерахованими принципами 
сьогодні, ми матимемо доступ до послуг, які 
роблять повторне використання безпечним, 
простим і доступним вже у найближчому 
майбутньому. Така модель дає можливість 
задовольняти потреби споживачів у спосіб, 
який не створює відходів, не спричиняє 
забруднення та нераціонального видобутку 
ресурсів, зменшуючи таким чином 
залежність від окремих країн.
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Рекомендації
Масштаби проблем, пов’язаних 

із використанням одноразової упаковки 
(зокрема пластикової), вказують на 
необхідність якнайскорішого переходу до 
систем багаторазового паковання та 
доставки. Щоб це стало можливим, кожен 

з учасників системи - бізнес (зокрема, 
ритейлери та виробники), а також 
представники влади та споживачі - мають 
брати на себе відповідальність й амбітні 
зобов’язання та чітко їх дотримуватися. 



ГО «Zero Waste Society» закликає ритейлерів 
якнайскоріше визнати свою значну частку 
відповідальності та пришвидшити процес 
зменшення власного пластикового сліду в 
усьому ланцюжку постачання. Крім того, ми 
заохочуємо компанії до співпраці (в тому 
числі міжнародної) та обміну досвідом, щоб 
сприяти швидшому прогресу в секторі 
загалом. 



Короткий виклад основних рекомендацій 
наведено нижче. Також в основній частині 
цього звіту є приклади найкращих практик, 
які вже успішно працюють в європейських 
мережах супермаркетів.

Рекомендації для ритейлерів

 Стати прозорими та розкрити 
пластиковий слід (в одиницях і тоннах) 
власного бренду та брендованих 
пластикових виробів (до прикладу, 

61 та
62). Це надасть 

додаткову ясність і розуміння реального 
масштабу проблеми, а також дозволить 
встановити базові лінії для вимірювання 
прогресу у виконанні зобов’язань щодо 
скорочення; 

звіт 
британської мережі «Iceland»  мережі 
«Carrefour» у Франції

 Інвестувати в системні рішення 
пластикової кризи, такі як загальне 
скорочення упаковки та впровадження 
систем повторного використання й 
переповнення, замість заміни одного 
одноразового матеріалу на інший;

  Контролювати склад паковання (в тому 
числі щодо вмісту небезпечних речовин, 
зокрема хімікатів групи PFAS) власної 
торгової марки та продукції 
постачальників та публічно звітувати про 
прогрес. Детальніше у 

»63;
базі даних «Brand 

and Retailer Initiatives Forum

  Організовувати у приміщеннях своїх 
магазинів збір та передачу на 
перероблення батарейок та акумуляторів. 
Важливо налагодити співробітництво 
виключно з перевіреними підрядниками, 
наприклад, організацією 

;
«Батарейки 

здавайтеся»

Прозорість
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Амбітні зобов’язання

  Встановлювати послідовні цілі, що 
охоплюють як власну торгову марку, так і 
брендовані товари та забезпечувати 
регулярну щорічну звітність про прогрес 
із послідовною і прозорою методологію 
його вимірювання. Міжнародні компанії 
мають уникати подвійних стандартів у 
різних країнах;

 Встановлювати послідовні цілі, що 
охоплюють як власну торгову марку, так і 
брендовані товари та забезпечувати 
регулярну щорічну звітність про прогрес 



із послідовною і прозорою методологію його 
вимірювання. Міжнародні компанії мають 
уникати подвійних стандартів у різних 
країнах;

 Запроваджувати щорічні кількісні цілі 
щодо скорочення використання 
одноразової упаковки (зокрема 
пластикової), головним чином шляхом 
відмови та переходу на багаторазові 
системи, а не шляхом зменшення її ваги;

 Запроваджувати опції багаторазового 
паковання, а також незапакованих 
товарів в асортименті у магазинів та 
стимулювати споживачів до надання 
переваги таким опціям;

 Встановити ціль щодо відмови від 
використання пластикового паковання, 
що не підлягає вторинній переробці, для 
продукції власного бренду;

 Визначити керівні принципи сталого 
пакування та вимоги до екодизайну, 
повторного використання та придатності 
паковання до ефективної переробки.

Будь-які зобов’язання щодо підвищення 
можливості переробки або повторного 
використання паковання повинні бути 
підкріплені реальними діями, зокрема 
мережі повинні встановлювати системи, які 
дозволяють цю діяльність на практиці  та       
в масштабі. Також такі зобов’язання мають 
йти поруч з відкритою позицією мереж щодо 
підтримки державної політики, яка сприяє 
впровадженню відповідних цілей, як-от 
поширення  депозитно-поворотних систем 
та підтримка розширеної відповідальності 
виробника.

До прикладу, пропонуємо орієнтуватися 
на наступні цілі, оскільки вважаємо їх 
амбітними та реалістичними60,:

 До 2025 року скоротити принаймні вдвічі 
кількість одноразового пластику 
власного бренду та брендованих 
товарів;

 Принаймні 25% цього скорочення 
забезпечити  шляхом запровадження 
систем багаторазового паковання;

 До 2025 року ліквідувати всю упаковку, 
яка не підлягає вторинній переробці, 
включаючи ламінацію та плівку.

 Підтримувати прогресивну державну 
політику в галузі, зокрема: 
запровадження систем депозитно-
поворотної тари; принципу розширеної 
відповідальності виробника; заборони 
одноразового пластику тощо;

 Взаємодіяти з виробниками та 
постачальниками щодо зменшення 
кількості одноразового пластику, 
заохочуючи встановлення відповідних 
цілей;

Робота з ланцюгом поставок

 Ініціювати створення чи долучатися           
до вже діючих асоціацій бізнесів,               
що впроваджують системи депозитно-
поворотної тари, багаторазового 
паковання й наповнення чи 
імплементують інші принципи кругової 
економіки задля досягнення 
злагоджених дій та набуття більшого 
авторитету під час обговорення                    
й прийняття відповідних законодавчих 
рішень. 

Підтримка прогресивної 
державної політики та 
співпраця з постачальниками 
і клієнтами

Zero Waste Society32

  Співпрацювати з постачальниками риби 
та морепродуктів щодо впровадження 
найкращих практик вирішення проблеми 
покинутих, втрачених і викинутих 
знарядь лову, а також зменшення 
кількості пластикових відходів у процесі 
постачання продукції;

 Співпрацювати з виробниками фруктів        
і овочів щодо зменшення використання 
агропластику під час вирощування 
продукції, з метою запобігання 
забрудненню ґрунтів, річок та повітря;



 Запроваджувати глобальну політику 
співпраці з постачальниками,                     
що передбачає використання 
багаторазових контейнерів для 
транспортування продуктів;

 Об’єднуватися з виробниками та 
постачальниками задля вирішення 
юридичних та інфраструктурних 
проблеми, пов’язаних з переходом            
на повторне використання, зокрема 
стандартизацію упаковки;

 Відновлювати інфраструктуру та 
ланцюги постачання, які постраждали 
через війну, на засадах кругової 
економіки.

 Запроваджувати проєкти та ініціативи, 
що допоможуть змінити поведінку 
персоналу та споживачів, зокрема, 
ініціативи з підвищення обізнаності, 
навчання персоналу, платформи для 
обміну інформацією та кампанії 
залучення громади;

 Заохочувати споживачів надавати 
перевагу  багаторазовому посуду й 
пакованню та продуктам без паковання;

  Припинити рекламувати «більш 
екологічні» одноразові товари та 
паковання, щоб не допускати 
грінвошингу.

Взаємодія з персоналом та клієнтами

Рекомендації для влади

Дії ритейлерів та виробників повинні 
підтримуватися та стимулюватися 
державною політикою, яка дає чіткий 
сигнал бізнесу щодо зменшення 
використання одноразового пластику.

 Введення заборони на продаж і 
безкоштовне надання одноразових 
предметів. Це включає, але не 
обмежується пластиковими столовими 
приладами, пляшками, чашками, 
соломинками, мішалками, предметами 
гігієни та пластиковими ватними 
паличками;

Представники місцевої влади мають 
впроваджувати місцеву політику, не 
очікуючи на національне законодавство. 
Важливо дотримуватися ієрархії управління 
відходами, згідно до якої запобігання 
утворення відходів, їх зменшення та 
повторне використання передують 
переробці та захороненню. Враховуючи 
проаналізований міжнародний досвід, 
пропонуємо наступні рекомендації: 

 Запровадження стимулів для бізнесів 
щодо екодизайну та маркування 
паковання, а також для роздільного його 
збирання;

 Встановлення обов’язкових цілей щодо 
зменшення кількості одноразового 
пластику та іншого одноразового 
паковання;

 Запровадження вимог для всіх 
представників сектору роздрібної 
торгівлі щодо обов’язкової корпоративної 
звітності про пластиковий слід компанії;

 Забезпечення налагодження 
комплексної депозитно-поворотної 
системи для напоїв, при якій бізнеси 
беруть на себе відальність за збирання 
тари  (з можливим винятком для менших 
точок продажу);

 Запровадження обов’язкових та амбітних 
цілей щодо повторного використання та 
налагодження механізмів стимулювання 
бізнесів. Рекомендації щодо 
встановлення ефективних цілей 
повторного використання доступні тут;
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 Встановлення зобов’язань для 
державних та місцевих органів влади 
щодо необхідності використання 
багаторазових матеріалів на публічних 
заходах, включити цю вимогу в договори 
про державні закупівлі;



 Підтримка стандартизації багаторазової     
упаковки;

 Заборона хімікатів групи PFAS у 
матеріалах, що контактують з їжею на 
державному рівні; забезпечення 
використання безпечних багаторазових 
альтернатив.

Рекомендації для споживачів 

Ми твердо переконані, що скорочення 
використання пластику має бути не лише 
обов’язком споживача, а скоріше частиною 
системних змін, які проводяться 
законодавцями та впроваджуються 
бізнесами (зокрема, ритейлерами та 
виробниками). Тому ми заохочуємо 
споживачів бути активними, закликаючи 

до прийняття амбітного законодавства та 
спонукати притягнення корпорацій до 
відповідальності за власний пластиковий 
слід і вплив на довкілля та здоров’я людей. 

 Напишіть у супермаркет, в якому купуєте 
продукти, і запитайте, скільки пластику 
вони використовують;

 Використовуйте соціальні мережі, щоб 
повідомити про надмірну чи непридатну 
для перероблення упаковку товарів, 
стимулюйте бізнеси до оголошення  
зобов’язань щодо скорочення 
використання пластику та налагодження 
систем повторного використання та 
перенаповнення;

 Закликайте представників місцевої та 
національної влади виконувати амбітне 
законодавство про пластик, зокрема 
введення заборон;

 Закликайте супермаркети, виробників та 
відповідальних посадових осіб 
заборонити небезпечні хімічні речовини, 
зокрема хімікати групи PFAS, у 
матеріалах, що контактують з харчовими 
продуктами;

 Підпишіть зобов’язання міжнародного 
руху Break Free From Plastic «We Choose 
Reuse» («Ми вибираємо повторне 
використання»), щоб закликати до 
переходу від одноразового використання 
до систем повторного використання та 
перенаповнення в усьому світі.
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Глосарій
HACCP

Reuse / Refill - система повторного використання       
та перенаповнення 

 (англ. Hazard analysis and critical control points) 
— сертифікований процес для забезпечення безпеки 
та гігієни харчових продуктів.



—  це встановлені заходи 
(організаційні, технічні чи фінансові), які забезпечують 
можливість повторного використання в замкнутому 
циклі, відкритому циклі або в гібридній системі. 
Основні варіанти таких систем:

 Перенаповнення вдома: користувачі 
перенаповнюють багаторазовий контейнер вдома 
(напр., при доставці через предоплату);

 Повернення з дому: упаковку забирає з дому 
служба самовивозу (напр., кур’єрська компанія);

 Перенаповнення на ходу: користувачі 
перенаповнюють багаторазовий контейнер поза 
домом (напр., в магазині); багаторазовий 
контейнер може належати споживачу або бути 
орендованим у компанії;

 Повернення на ходу: користувачі повертають 
упаковку в магазині або пункті видачі (напр., у 
автоматі для повернення застави чи поштовій 
скриньці).

Агропластик

Багаторазова упаковка

Багаторазова упаковка замкнутого циклу

 — це пластикові вироби та упаковка, 

що використовуються у сільськогосподарському 
виробництві та продажу. Агропластик включає мульчу 

і тепличну плівку, силосні кришки та мішки, системи 
поливу, тунелі та укриття. Неналежна утилізація 
агропластику є поширеним явищем, з низьким рівнем 
переробки - його часто спалюють, кидають на полях 
чи у водоймах, закопують у ґрунт і викидають на 
сміттєзвалища. Це може призвести до деградації 
ґрунту, зниження врожайності сільськогосподарських 
культур та впливу на здоров’я людей.



 — паковання, розроблене 

та розміщене на ринку для здійснення протягом свого 
життєвого циклу повторного наповнення 

або повторного використання з тією ж метою, 

для якої воно було призначене.



 — 
упаковка, призначена для збору виробником для 
повторного використання в замкнутій системі: подібна 
до традиційної моделі «молочника», коли порожнє 
паковання збирають, миють і перенаповнюють для 
доставки іншому клієнту.

Біопластик — 

Пластик «на біооснові»

«Біорозкладний» пластик

Пластик, придатний до компостування

Вторинна упаковка 

Депозитно-поворотна система або Система 
депозитно-поворотної тари

Екодизайн

Одноразова пластикова упаковка

може бути «на біологічній основі», 
«біорозкладним» та придатним до компостування: 



 — означає, що матеріал 
частково отриманий з відновлюваних ресурсів, 
зокрема цукрової тростини, кукурудзяного крохмалю 
та ін. Одним із прикладів є Bio-PET 
(поліетилентерефталат), який складається з 30% 
цукрової тростини та 70% викопних ресурсів. Існує 
занепокоєння, пов’язане з широким використанням 
пластику на біооснові, враховуючи величезні наслідки 
використання землі та хімічно-інтенсивне сільське 
господарство.



 — пластик може бути 
позначений як «біорозкладний», якщо  він відповідає 
певним промисловим стандартам. Європейський 
стандарт   EN13432 поширюється на всі пакувальні 
матеріали і вимагає принаймні 90% дезінтеграції 
через 12 тижнів, 90% біодеградації за 6 місяців 

і включає тести на екотоксичність і вміст важких 
металів. Умови, необхідні для біодеградації, не завжди 
виконуються в природному середовищі, а умови, 
необхідні для швидкої біодеградації, трапляються 
рідко. Наприклад, для деяких біопластиків потрібна 
тривала температура вище 50°C. Це означає, 

що якщо біорозкладний пластик потрапляє 

в природне середовище, він часто становитиме таку ж 
небезпеку для фауни та флори, як і традиційний.



 — 
компостовані пластики — це підгрупа біологічно 
розкладних пластиків, які біологічно розкладаються в 
умовах та часових проміжках процесу компостування. 
Приклад європейського стандарту - 

EN 13432.



— додаткова до первинного 
паковання упаковка, яка використовується для 
захисту та збору окремих одиниць під час зберігання, 
транспортування та розповсюдження. Наприклад, 
упаковка, виготовлена для об'єднання кількох 
одиниць первинного продукту на полиці, що також 
може називатися «упаковкою, готовою до полиці».



 (англ. DRS - Deposit 
Return System) — це система, за якою споживачі, 

які купують продукт, сплачують додаткову суму 
(заставу або депозит), яка буде відшкодована після 
повернення упаковки або продукту в пункт прийому.



 — це підхід до розробки продукції 

з урахуванням впливу продукту на довкілля протягом 
усього його життєвого циклу. 



 — упаковка, 
виготовлена повністю або частково з пластику, 
призначена для одноразового використання. 
Наприклад, поліетиленові пакети, пляшки, паковання 
їжі, напоїв та непродовольчих товарів (в тому числі 
придатні до перероблення), призначені для 
використання лише один раз, без повторного 
використання з тією ж метою, для якої вони були 
виготовлені.
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Оксорозкладний пластик

Оцінка життєвого циклу

Первинна упаковка

Повторне використання

ПФАС 

 — це звичайний пластик, 
отриманий з нафти, який містить добавки 
(прооксиданти), що викликають  деградацію за певних 
умов (зокрема, світло та температура). Однак 
оксорозкладні матеріали лише розпадаються (тобто 
руйнуються), без хімічного перетворення. Немає 
доказів того, що оксорозкладані речовини здатні 
біологічно розкладатися швидше, ніж звичайний 
пластик. Оксорозкладний пластик небезпечний через 
швидке розкладання на мікропластик та потрапляння 

в довкілля та до нашого харчового ланцюга. 



 (англ. LCA - Life cycle 
assessment) — це методологія, яка аналізує та оцінює 
вплив продукту, процесу чи діяльності на довкілля 
протягом усього життєвого циклу.



 — паковання, яке покриває 
готову або кінцеву продукцію, також називається 
роздрібною або споживчою упаковкою. Воно включає 
всю упаковку в точці продажу, яку кінцевий споживач 
після використання утилізує шляхом повторного 
використання, передачі на переробку, викидання 

чи інших шляхів утилізації.



 — будь-яка операція, 

за допомогою якої продукти або компоненти, які не 

є відходами, знову використовуються з тією ж метою, 
для якої вони були призначені.



(англ. PFAS - пер- або поліфторовані алкільні 
речовини) — група з понад 4700 промислових 
хімікатів, які використовуються у пакованні харчових 
продуктів для водо- та жировідштовхування, в тому 
числі у паперовому пакованні, зокрема для фаст-фуду 

та посуду з біопластику. Дві хімічні речовини групи - 
PFOA та PFOS - уже були заборонені згідно 
Стокгольмської конвенції через їх токсичний вплив 

на здоров'я людини, шкоду для дикої природи 

та стійкість у довкіллі. Інші хімічні речовини, 

що входять до групи PFAS, також є стійкими 

та викликають занепокоєння для здоров'я 

та довкілля. Подальше законодавство ЄС 
розглядається для всіх PFAS. 



(англ. retail) — буквально означає «торгівля 
вроздріб». Це принцип організації торгівлі, згідно 

з яким підприємці та підприємства закуповують товар 
оптом, а потім продають його з націнкою у своїх 
торгових точках кінцевому споживачу вроздріб. 



 — це 
набір заходів, які вживає держава для забезпечення 
того, щоб виробники продукції несли фінансову 
відповідальність або фінансову та організаційну 
відповідальність за управління стадією відходів 
життєвого циклу продукції.



(також транспортна або 
транзитна упаковка) — зовнішня упаковка, 
включаючи піддони, стрейч-плівку тощо, яка 
використовується для відвантаження 

та транспортування товарів.



 — 
паковання, яке широко переробляється в рамках 
існуючої інфраструктури. Там, де це можливо, 
упаковка повинна бути перероблена для 
застосування з таким же рівнем якості.

Ритейл 

Розширена відповідальність виробника (РВВ)

Третинна упаковка

Упаковка, придатна для вторинної переробки
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